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Marigó va comunicar al PP que volia
prescindir de Puig (ERC) el mes de juny

Unes 40 persones
van participar a
la sortida per a
conèixer l’entorn
de Salvador Dalí

L’alcalde de Blanes va ratificar l’acord amb els republicans pocs dies després

DdeG, Tordera.
Jordi Caupena, Blanes.

L’alcalde de Blanes, Josep Marigó, va comunicar a finals del
passat mes de juny, en plena crisi del tripartit de Blanes, la seva
voluntat en ferm de prescindir
del regidor republicà Joan Puig.
Segons ha pogut saber Diari de
Girona, la trobada que es va celebrar a l’alcaldia va reunir el
mateix alcalde i els dos regidors
populars a Blanes, Francesc Pujadó i Celestino Lillo. La reunió
va durar encara no vint minuts i
va servir, segons s’ha sabut, perquè l’alcalde comuniqués als
dos regidors a l’oposició les seves intencions de prescindir de
Puig en el govern local.
La trobada entre Marigó, Pujadó i Lillo es va celebrar pocs
dies abans que Marigó i Puig
protagonitzessin una roda de
premsa on simulaven que les
discrepàncies havien acabat.
Tanmateix, en el transcurs de
la conversa, Marigó va fer arribar en reiterades ocasions el
seu malestar davant les discrepàncies amb el regidor republicà. A la conversa, que es va
celebrar en un to cordial i distès,
en cap moment Marigó els va
proposar un pacte o que compartissin responsabilitats de govern en cas que ERC deixés el
govern. En aquesta situació el

La trobada va
durar uns vint
minuts i es va fer
al despatx de
l’alcalde
■

DdeG

CRISI. Marigó havia comunicat pocs dies abans d’aquesta compareixença que volia prescindir de Puig.

PSC i EUiA es quedarien en minoria davant els regidors de
CiU, ERC i PPC.
Segons s’ha sabut, en cap cas,
l’alcalde va fer un oferiment als
dos regidors del PPC. Cal recordar que per aquelles dates hi
havia sobre la taula entre d’altres qüestions el projecte de la
nova ordenació del port de Blanes. La trobada entre Marigó,
Pujadó i Lillo es va produir després de celebrar-se una assemblea de militants del PSC, on s’acordava que l’alcalde tenia el ple

suport del partit per prendre la
decisió que creiés més oportuna. Així, mentre tot indicava que
el pacte tripar tit de Blanes es
trencaria, i així el mateix Marigó ho va comunicar al PPC, al
cap de pocs dies, es va solucionar la crisi anunciant que després de l’estiu ERC presentaria
una reordenació, actuació que,
a hores d’ara, encara no s’ha
produït. A finals de juny, una visita a Blanes del president regional d’ERC va ajudar, amb tota
probabilitat, a calmar la crispa-

ció existent en el tripartit. Marigó només va fer saber les seves intencions al PPC, prescindint de CiU, que és el grup majoritari a l’oposició.

En cap moment
de la conversa
Marigó els va
proposar formar
part del govern
■

Més de 40 persones van participar el passat cap de setmana en una sortida organitzada per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Tordera en motiu de l’Any Dalí.
L’activitat va incloure una
visita a la ciutat de Figueres,
concretament al Teatre-Museu Dalí, i a la tarda, una visita al poble de Cadaqués i als
exteriors de la Casa Museu de
Por tlligat. L’experiència de
l’Any Dalí ha estat ben valorada pels diferents sectors
econòmics i culturals de la
ciutat de Figueres i els seus
entorns. En aquest aspecte,
es va assenyalar que aquest
sens dubte havia estat un punt
d’atracció molt important a nivell turístic per aquesta zona.
La regidora de Cultura, Maria Àngels Cayro, ha destacat,
en declaracions a Ràdio Tordera, la bona acollida que va
tenir la sortida, que tenia com
a finalitat conèixer els atractius i encants d’aquesta zona
de l’Alt Empordà i, a més,
coincidint amb l’Any Dalí.
La sor tida per conèixer
l’entorn de Dalí tenia un preu
de 15 euros. Es va sortir en
autocar a dos quarts de nou
del matí i la tornada va ser
aproximadament a les vuit del
vespre.
Entre les diverses sortides
organitzades per la regidoria
de Cultura, destaca la darrera visita a diversos edificis
modernistes, en motiu de
l’Any Gaudí, i la sortida al Fòrum de les Cultures de Barcelona.
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La Generalitat
imparteix un curs
de voluntariat al
Club Sant Jordi
DdeG, Blanes.
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L’evolució de Lloret, vista per un exalcalde
La sala d’actes es va omplir de gom a gom per conèixer el nou llibre de Joan Domènech
Ernest Guerrero, Lloret de Mar.

La sala d’actes de l’Ajuntament
de Lloret de Mar es va omplir de
gom a gom per acollir la presentació del llibre «Lloret de
Mar» de Joan Domènech i Moner, publicat per l’editorial Lunwerg. En l’acte, van assistir-hi
l’autor del llibre, l’alcalde de Llo-

ret de Mar, Xavier Crespo (CiU)
i les regidores de Turisme i de
Cultura, Anna Maria Gallar t
(CiU) i Laura Ber tran (CiU),
respectivament. Durant l’acte
de presentació, l’alcalde lloretenc va fer un repàs del «boom»
turístic que va patir la vila en la
dècada dels anys 60 i els canvis

que aquest fet va comportar al
municipi. A més a més, Crespo
va declarar que «tot l’equip de govern, treballadors i comerços del
municipi busquen alternatives
per tornar a ser competitius dins
del mercat turístic europeu». Finalment, l’alcalde va afegir que
«el llibre descriu perfectament el

que ha estat i és Lloret de Mar».
Cal recordar que l’autor del llibre, Joan Domènech, ha estat
exalcalde de Lloret de Mar i delegat de Cultura a Girona de la
Generalitat de Catalunya, entre
d’altres càrrecs. Recentment ha
estat guardonat per la seva tasca.

La Fundació Viure i Conviure
de l’Obra Social de Caixa Catalunya imparteix un curs sobre el voluntariat a Blanes.
El curs, que porta per títol
«Iniciació al voluntariat», es
va portar a terme ahir entre
les deu i la una del matí al
Club Sant Jordi de la població,
però també es farà el proper
30 de novembre. A més a més,
està previst que es facin dues
sessions més al desembre.
El curs, que està impar tit
per membres del Depar tament de Benestar i Família de
la Generalitat de Catalunya,
tindrà quatre dies de durada i
ser virà per donar a conèixer
la realitat del voluntariat, es
reflexionarà sobre el sentit de
l’acció voluntària i es motivarà
les persones sensibilitzades.
També es prepararà per treballar en equips de voluntaris,
s’afavoriran espais de reflexió
entorn als valors de fons que
mouen a ser voluntaris i també a conèixer la realitat associativa actual.

